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Ano absolutamente atípico, 2020, foi o ano do confinamento, em que por imposição legal, as classes 

estiveram proibidas de treinar cerca de dois meses e os eventos, proibidos, a maior parte do ano. Neste 

contexto, foi possível unicamente levar a efeito a organização a 15 de Fevereiro do Estágio do Tết . Kỷ Hợi 

no Estádio do Bessa Sec. XXI, no Porto, bem como levamos a efeito a AG, mas não realizamos exames de 

graduação, por falta de propostas; mantivemos a nossa presença on-line, inovando, pois iniciamos o modelo 

de aulas em directo on-line e que ainda podem ser vistas no canal YouTube; fomos alimentando e 

“manutenção do site” e presença assídua nas redes sociais, recorrendo muitas das vezes a material em 

arquivo, ou quando dos reinícios, com material que nos fizeram chegar, pelo que pensamos estar a cumprir. 

Temos também presença no YouTube, que assiduamente vamos alimentando, para além de pontuais notícias 

na imprensa local e regional. 

No que toca ao Việt Tài Chí, também pouco se fez, mas está uma classe a funcionar na DAO, com 

funcionamento muito irregular. 

Fizemos uma apurada programação e iniciamos um extraordinário trabalho de preparação para o WAC e 

Campeonato Mundial, programação essa que estávamos a cumprir, quer quanto aos Treinos temáticos, quer 

quanto, os destinados à competição, até que tivemos de encerrar, a 11 de Março. Uma vez mais temos que 

realçar o apoio inexcedível, de elevada competência e dedicação, de Artur Rocha. 

Em anexo, estão os dados contabilísticos, que se apresentam num saldo positivo de 1.767.50 €. Este valor 

tão alto, explica-se por terem sido recebidos valores de inscrição para o WAC, que foi sucessivamente 

adiado e, que por isso não foi devolvido aos inscritos. 
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